Nařízení
č. 2/2017, kterým se mění Nařízení č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád
Schváleno:

25.01.2017

Účinnost:

10.02.2017

Zpracovatel:

Odbor organizační

Rada města Karviné na své schůzi dne 25. 01. 2017 vydala v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění
ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení (dále jen „Nařízení“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1 Tímto Nařízením se mění Nařízení statutárního města Karviná č. 8/2010, kterým se vydává
Tržní řád (dále jen „Nařízení č. 8/2010“) ve znění pozdějších změn, způsobem uvedeným
v Článku 2 tohoto Nařízení.
Článek 2
Změna Nařízení č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád
2.1 V čl. 4 bod 4.1 se vypouští text: „příslušnému povolení“ a nahrazuje se textem: „souhlasu
vlastníka nemovitosti, případně rozhodnutí příslušného orgánu dle zvláštního zákona4)(dále jen
„souhlasu nebo rozhodnutí“)“. V poznámce pod čarou 4) se vypouští text: „nebo povolení
Statutárního města Karviné dle vyhlášky č. 7/2003, o zvláštním užívání veřejného prostranství
na území Statutárního města Karviné, ve znění pozdějších předpisů, v ostatních případech“.
2.2 V čl. 4 body 4.2, 4.3 a 4.4 se slovo: „ vydaného povolení“ vypouští a nahrazuje textem: „souhlasu
nebo rozhodnutí“.
2.3 V čl. 4 se bod 4.5 vypouští.
2.4 V čl. 5 bod 5.1 se ve větě druhé vypouští text: „povolení“ a nahrazuje se textem: „souhlasu nebo
rozhodnutí“.
2.5 V čl. 5 bod 5.1 se v poslední větě ustanovení za text: „mimo Masarykovo náměstí může být“
vkládá text: „vlastníkem nemovitosti“.
2.6 V čl. 5 bod 5.2 se text poznámky po čarou 5) vypouští a nahrazuje odkazem na poznámku pod
čarou 2). Číselné označení dosavadní poznámky pod čarou 6) a 7) se mění na 5) a 6).
2.7 V čl. 7 bod 7.1 písm. c) se text poznámky po čarou 5) vypouští a nahrazuje se textem: „Obecně
závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem (o
nakládání s komunálním a stavebním odpadem)“.
2.8 V příloze č. 1 Nařízení se v části Jednotlivá prodejní místa Karviná-Ráj u prodejního místa ul.
Božkova, p.č. 411/213, k.ú. Ráj (u prodejny Teppich mimo parkovací místa vyhrazená MMK*)
upravuje kapacita tak, že se číslovka „10“ vypouští a nahrazuje číslovkou „50“.
2.9 V příloze č. 1 Nařízení se za prodejní místo ul. Slovenská p.č. 2751/323 k.ú. Karviná – město
vkládá nové prodejní místo:
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Článek 3
Účinnost změny Nařízení
3.1 Toto Nařízení a bylo schváleno usnesením Rady města Karviné č. 3332 ze dne 25. 01. 2017 a
nabývá účinnosti 10. 02. 2017.
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